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Ledamöter
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Roger Arvidsson (C) (via länk)
PG Gregard (M) (via länk)
Yvonne Ineteg (V) (via länk)
Andreas Ruuth (SD)
Mats Stenmark (M) (via länk), endast §§ 63-71

Tjänstemän

Kommundirektör Göran Wigert (via länk)
Kommunsekreterare Björn Arrias
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§ 57

Kommundirektören informerar

§ 58

Utskottsordförandena informerar

§ 59

Återrapportering avseende hantering av fullmäktiges beslut om budget
2020-2022

§ 60

Coronaviruset och covid-19 - åtgärder och information om kommunens
strategiska arbete

§ 61

Granskning av säkerhetsarbete, beredskap för extraordinära händelser samt
höjd beredskap

§ 62

Rapportering av krisledningsnämndens verksamhet

§ 63

Ansökan om att nyttja borgenslöfte

§ 64

Rapportering avseende förslag på effektiviseringar inom den politiska
organisationen

§ 65

Svar på motion om ersättningar till förtroendevalda

§ 66

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen individ- och familjeomsorgen kvartal 4/2019 och kvartal 1/2020

§ 67

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen biståndshandläggningen kvartal 1/2020

§ 68

Anmälan av ordförandebeslut – Möjlighet till fjärr- och
distansundervisning vid Leksands gymnasium och i grundskolan

§ 69

Anmälan av ordförandebeslut - Yttrande till Mark- och miljödomstolen

§ 70

Anmälan av fattade delegeringsbeslut

§ 71

Kommunstyrelsens ordförande informerar
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§ 57

Kommundirektören informerar
Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Göran Wigert informerar om bland annat följande:
-

Per den 1 september 2020 återgår förvaltningen till ordinarie
linjeorganisation efter att sedan mars 2020 har varit i s.k. stabsläge med
anledning av den ännu pågående coronapandemin. Så långt som är
möjligt ska förvaltningen återgå till att hantera ordinarie frågor.
Hanteringen av pandemin är dock fortsatt prioriterad och en stående
punkt vid förvaltningsledningens möten för att hantera sådana frågor som
inte kan hanteras inom respektive sektor.

-

Ekonomin och förberedelser av förvaltningens förslag till budget för
2021-2023 är i övrigt i fokus.

-

Lönerörelsen är något försenad och det finns fortsatt osäkerhet kring
ekonomin med anledning av den pågående pandemin.

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
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§ 58

Utskottsordförandena informerar
Beskrivning av ärendet
Ordföranden i utskottet för vård och omsorg, Kenneth Dahlström (C),
informerar om bland annat följande:
-

Utskottet har haft sitt första sammanträde efter sommaren med bl.a.
uppföljning av sektorns digitaliseringsarbete samt beredning av taxor och
avgifter i sektorn.

-

Kommande ärenden till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige är
bland annat överenskommelserna kring utskrivningar i Dalarna samt
avseende tillnyktringsverksamhet.

-

Verksamheterna har haft god tillgång till vikarier under sommaren och
sektorn har minskade sjuktal. Verksamheter som med anledning av
coronapandemin tvingats stänga börjar steg för steg att öppna upp igen.

-

Ny- och ombyggnationen av det särskilda boendet i Tibble pågår enligt
plan, både i tid och avseende budget.

Ordföranden i utskottet för lärande och stöd, Tomas Bergsten (C), informerar
om bland annat följande:
-

Utskottet har sitt första sammanträde efter sommaren i nästa vecka, men
information har lämnats från sektorn vid digitala informationsmöten.

-

Skolorna och förskolorna är igång efter sommaren. Alla rekryteringar är
gjorda.

-

Gymnasieskolan har startat igen och har nu växelvis fjärr- eller
distansundervisning årskurs 2 och 3 med anledning av den pågående
pandemin. För att minska trängsel äter vissa elever idag i restaurangen på
Tegera arena. Situationen inom matserveringen är något som utvärderas.

-

Rekryteringar inom sektorn.

Ordföranden i gemensam nämnd för vuxenutbildning, Karin Mikkonen (C),
informerar om bland annat följande:
-

Söktrycket till vuxenutbildningen är stort. Verksamheterna är igång med
delvis fjärr- eller distansundervisning med anledning av den pågående
pandemin.

Justeras
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-

Finsam – Dalarnas samordningsförbund, Leksand-Rättvik-Gagnef – har
beviljats pengar medel till ett lärcentrum.

Ordföranden i utskottet för samhällsbyggnad, Sebastian Larsson (M),
informerar om bland annat följande:
-

Det är fortsatt högt tryck på bygglovsärenden. I Leksand söks lov i
paritet med större kommuner.

-

Rapport från den arkeologiska undersökningen vid Moskogsvägen
inväntas. Projekteringen pågår och samråd är nästa steg i planprocessen.
Andra planärenden på gång avser containerterminalen i Insjön samt det
nya bostadsområdet norr om Käringberget.

-

En ny konstgräsmatta är lagd på Siljansvallen. Det är nu även uppsatt ett
stängsel runt fotbollsplanen för att förhindra fordonstrafik på planen,
något som varit ett problem.

-

Forshaga kommun kommer att besöka Leksand kommun för att ta del av
det arbete Leksand gjort avseende centrumutvecklingen.

-

Rekryteringar inom sektorn.

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
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§ 59

Dnr 2019/258

Återrapportering avseende hantering av fullmäktiges
beslut om budget 2020-2022
Beskrivning av ärendet
I fullmäktiges beslut om budget 2020-22, KF 2019-10-14, § 64, finns bl.a.
63 punkter med effektiviserings- och besparingsåtgärder som
kommunstyrelsen och dess förvaltning har att genomföra.
Förvaltningen arbetar löpande med åtgärderna, även om hanteringen av
spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 varit huvudfokus för
förvaltningsledningens arbete under våren. Åtgärdspunkterna togs upp på
kommunledningsgruppens senaste möte och kommer fortsatt att vara en
stående punkt.
Vid dagens sammanträde lämnar kommundirektör Göran Wigert en aktuell
rapportering. De flesta av åtgärderna på listan är på gång och många är redan
verkställda.
En prognos för resultat 2020 lämnas muntligen vid fullmäktiges
sammanträde den 21 september.
Beslutsunderlag
63-punktslistan, uppdateringar per den 31 augusti 2020
Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna rapporteringen
Beslutet skickas till
Kommundirektör Göran Wigert
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§ 60

Dnr 2020/324

Coronaviruset och covid-19 - åtgärder och information
om kommunens strategiska arbete
Beskrivning av ärendet
Vid dagens sammanträde informerar förvaltningsledningen om åtgärder som
vidtas med anledning av spridningen av coronaviruset och sjukdomen
covid-19.
Bland annat informeras om följande:
-

Per den 1 september 2020 återgår förvaltningen till ordinarie
linjeorganisation. Coronaviruset och covid-19 är fortsatt en stående
punkt på förvaltningsledningens sammanträden. Det är fortsatt höjd
beredskap på kommunikationsavdelningen med anledning av pandemin.

-

Det pågår alltjämt allmän smittspridning, men tillgången på
skyddsutrustning och skyddsmedel är god. Visir används i ökad
utsträckning inom hemtjänsten.

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
Beslutet skickas till
Stabschef
Kommundirektör

Justeras
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§ 61

Dnr 2019/1058

Granskning av säkerhetsarbete, beredskap för
extraordinära händelser samt höjd beredskap
Beskrivning av ärendet
Leksands kommuns revisorer gav revisionsfirman KPMG i uppdrag att
granska rutinerna kring kommunens säkerhetsabete, beredskap för
extraordinära händelser samt höjd beredskap. Uppdraget ingick i
revisionsplanen för 2019.
Syftet med granskningen var att bedöma om kommunen bedriver ett
ändamålsenligt säkerhets- och krisberedskapsarbete för hantering av
extraordinära händelser och höjd beredskap.
Den sammanfattande bedömningen var att Leksands kommun har en
funktionell dokumenterad struktur och rutiner för sitt kris- och
beredskapsarbete. De områden som de i granskningen har identifierat som
kan innebära svagheter eller kritiska punkter är kommunikation,
säkerhetsklassificering och åtgärder i enlighet med det s.k. NIS-direktivet
(EU 2016/1148). NIS står för Network and Information Systems och är ett
direktiv innehållande krav på säkerhet i nätverk och informationssystem.
Utifrån granskningen har revisorerna kommit fram till ett antal
rekommendationer för fortsatt förbättring:
-

Likställighet vid framtagande av ny RSA så att begrepp och funktion
stämmer med övriga kommuner i länet.

-

Klargörande kring krisledningsnämndens sammansättning och funktion.

-

Mellankommunal utveckling av kommunikationsfunktionerna så långt
det är möjligt.

-

Upprättande och formalisering av krishanteringsråd.

-

Systematiskt arbete kring NIS-direktivet.

Sektorns bedömning
Sedan den 11 mars har förvaltningens krisledning varit igång och arbetat
enligt den struktur och rutiner som finns för vårt kris- och beredskapsarbete.
Det har gett oss ett unikt tillfälle att utvärdera arbetet under pågående kris,
och de styrdokument som finns uppdateras och revideras löpande efter behov
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och förbättringar införs. En del av det utvecklingsarbete som påbörjades
innan pandemin bröt ut har dock fått pausas då resurserna har omfördelats
till krisarbete. Krisledningen är fortsatt igång under sommaren.
Kommunens krisledningsnämnd har också för första gången någonsin varit
aktiverad från den 26 mars till den 17 juni.
Nedan följer kommentarer och redovisning av de åtgärder som vidtas enligt
de rekommendationer som revisorerna gett.
Likställighet vid framtagande av ny RSA så att begrepp och funktion
stämmer med övriga kommuner i länet

Arbetet med att ta fram en ny Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) pågår och
kommer att slutföras efter pågående krisarbete. Kommunen följer då de
mallar och direktiv som kommer från berörda myndigheter (MSB och
Länsstyrelsen), vilket säkerställer att den harmoniseras med övriga
kommuner.
Klargörande kring krisledningsnämndens sammansättning och funktion

Krisledningsnämnden har under rådande pandemi för första gången varit
aktiverad och testad i skarpt läge, och visade sig i stora delar fungera mycket
väl. De styrdokument som finns och som rör krisledningsnämndens arbete
kommer efter krisen att revideras, samordnas och uppdateras i enlighet med
de erfarenheter som nu gjorts.
Mellankommunal samverkan av kommunikationsfunktionerna så långt det är
möjligt

Det finns sedan ett tiotal år tillbaka ett väl fungerande kriskommunikationsnätverk i Dalarna som leds av Länsstyrelsen. Där samordnas
kommunikationsinsatser och gemensamma rutiner. Även gemensamma
utbildningsinsatser och krisövningar genomförs. Under rådande pandemi har
flertalet resurser inom kommunen omfördelats till kommunikationsavdelningen för att avlasta och klara en längre tids uthållighet med gott
resultat. De lokala samarbetena med bolagen behöver ses över och förstärkas
gällande kriskommunikation. Det arbetet fortsätter så snart resurser kan
omfördelas från pågående krisarbete.
Upprättande och formalisering av ett krishanteringsråd med fokus på
finansiella tjänster, elförsörjning och livsmedelsförsörjning

Arbetet med att upprätta ett krishanteringsråd pågår och är viktigt att få till
stånd. Dock har det fått prioriteras ner under pågående pandemi och kommer
att återupptas så snart resurser kan omfördelas igen.
Systematiskt arbete kring NIS-direktivet

Arbetet utifrån NIS-direktivet är påbörjat och befinner sig i en uppstartsfas.
En informationssäkerhetssamordnare anställdes för drygt ett år sedan som
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tyvärr har varit långtidssjukskriven och nu avslutat sin anställning. Under
hösten kommer därför arbetet organiseras om och startas upp på nytt.
Implementeringen av ett nytt incidentrapporteringssystem påbörjades vid
årsskiftet och är ett system som kan användas till flera områden än bara
arbetsskaderapportering. Implementeringen har dock fått pausas med
anledning av rådande pandemi, men kommer att återupptas så snart resurser
kan omfördelas igen.
Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat
2020-08-17, § 40
Tjänsteutlåtande, daterad 2020-07-20
Rapport – KPMGs granskning av säkerhetsarbetet Leksands kommun
Undertecknat missiv – KPMGs granskning av säkerhetsarbetet Leksands
kommun
Kommunstyrelsens beslut
1. Anta yttrandet som kommunstyrelsens och översända det till revisionen, i
enlighet med förslaget.
2. Översända yttrandet till kommunfullmäktige för kännedom.
Beslutet skickas till
Revisorerna och dess biträde
Stabschef
Kommundirektör
Kommunfullmäktige
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§ 62

Dnr 2020/324

Rapportering av krisledningsnämndens verksamhet
Beskrivning av ärendet
Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska i varje
kommun finnas en krisledningsnämnd.
Enligt 1 kap. 4 § nämnda lag avses med extraordinär händelse en sådan
händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller
överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och
kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.
Ordföranden i krisledningsnämnden bedömer, som framgår av 2 kap. 3 §
nämnda lag, när en extraordinär händelse föreligger som medför att nämnden
ska träda i funktion och beslutar i sådana fall att så ska ske. Om nämnden
träder i funktion kan nämnden överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning det är
nödvändigt med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning,
jfr 2 kap. 4 § nämnda lag.
Av reglementet för krisledningsnämnden i Leksands kommun, antaget av
fullmäktige 2019-11-25, § 84, följer att en skriftlig redovisning ska lämnas
till fullmäktige efter att krisledningsnämnden varit inkallad.
Krisledningsnämnden var i funktion från den 26 mars 2020 till den 17 juni
2020 och i och med detta ärende redovisas nämndens verksamhet för
fullmäktige.
Redovisning av nämndens verksamhet
Bakgrund till att nämnden trädde i funktion

Världshälsoorganisationen, WHO, deklarerade den 11 mars 2020 att
spridningen av covid-19 är en pandemi och regeringen klassade sjukdomen
som allmänfarlig och samhällsfarlig enligt smittskyddslagen. Risknivån för
samhällspridning av covid-19 var vid denna tidpunkt av
Folkhälsomyndigheten bedömd till den högsta nivån - mycket hög risk för
spridning.
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Ledamöterna i krisledningsnämnden i Leksands kommun höll sig
regelbundet informerade om händelseutvecklingen lokalt och globalt och
förvaltningsledningen gick upp i s.k. stabsläge i början av mars 2020. För att
under även dessa särskilda omständigheter ha ändamålsenliga
beslutsprocesser beslutade ordföranden i krisledningsnämnden den 25 mars
2020 att nämnden skulle träda i funktion från den 26 mars. Bedömningen var
att händelseutvecklingen och det stora behovet av insatser gjorde att
spridningen av sjukdomen var en sådan extraordinär händelse som avses i
lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Personal- och
kompetensförsörjningen behövde säkras, båda i verksamheter och kring
beslutande organ, samtidigt som även smittorisken behövde minimeras.
Nämndens sammanträden och verksamhet

Från dess att nämnden trädde i funktion kom den att överta de
verksamhetsområden som annars ansvaras för av kommunstyrelsen och dess
utskott. Detta gällde från den 26 mars 2020 och fram till dess att
kommunstyrelsen vid sammanträdet den 17 juni 2020, § 34, beslutade att
verksamhetsområdena skulle återgå till ordinarie nämnd.
Till samtliga sammanträden för nämnden informerade förvaltningsledningen
om åtgärder med anledning av den pågående pandemin samt i övrigt om
förvaltningens strategiska arbete. Krisledningsnämnden beslutade i ett antal
ärenden som hade direkt med den pågående pandemin att göra. I och med att
krisledningsnämnden övertagit kommunstyrelsens verksamhetsområden kom
den även att besluta i ärenden som annars skulle hanterats av
kommunstyrelsen eller något av utskotten. Detta gällde ärenden som av
något skäl inte kunde avvaktas.
Nämnden sammanträde 12 gånger under ovan nämnda period. Protokoll från
dessa sammanträden finns tillgängliga i kommunhuset och har även
publicerats på kommunens webbplats. Kostnader i form av
sammanträdesarvoden till förtroendevalda för dessa sammanträden uppgick
till sammanlagt 18 678 kronor.
Under den tid som nämnden var igång kunde den politiska hanteringen av
ärenden fortgå med så pass låg smittorisk som situationen medgav. Detta var
nödvändigt under en begränsad period.
I och med att krisledningsnämnden trädde i funktion blev dock informationsoch inflytandevägarna andra än genom kommunstyrelsen och dess utskott.
Sammansättningen i nämnden speglar valresultatet till fullmäktige, men det
är färre förtroendevalda och färre partier som är del av nämnden.
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Av detta skäl hölls övriga förtroendevalda löpande informerade om
krisledningsnämndens arbete genom brev till förtroendevalda från
ordföranden och digitala informationsmöten med krisledningsnämndens
presidium, fullmäktiges presidium och partiernas gruppledare. Det hölls även
digitala informationsmöten där förvaltningen informerade förtroendevalda
om sådant som annars skulle informerats om vid främst
utskottssammanträden. Utöver detta har nämndens ordförande har också
lämnat muntlig information vid de fullmäktigesammanträden som varit
under den aktuella perioden.
Upphörande av nämndens verksamhet och återgång av
verksamhetsområden

Pandemin och spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 är ännu
inte över. Bedömningen dock att pandemin gått in i en fas där det initiala
behovet av snabba beslut inte är lika omfattande och där personal- och
kompetensförsörjningen kring beslutade politiska organ kunnat ses över.
Vidare har de ändringar av kommunstyrelsens reglemente, beslutade av KF
2020-05-04, § 28, om deltagande på distans förändrat möjligheterna för
kommunstyrelsen att sammanträda med mindre smittorisk. Utskotten, som är
en del av kommunstyrelsen, har nu förtydligat samma möjligheter.
Kommunstyrelsen bedömde utifrån ovanstående att behovet minskat för
krisledningsnämnden att ansvara för de verksamhetsområden som annars
ansvaras för av kommunstyrelsen och dess utskott. Per beslut den 17 juni
2020 återgick därför ärenden till ordinarie nämnd.
Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2020-08-17,
§ 41
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-06-23
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna redovisningen över krisledningsnämndens verksamhet under
perioden 2020-03-26--2020-06-17.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 63

Dnr 2018/39

Ansökan om att nyttja borgenslöfte
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 26 november 2012, §
108, att ge borgenslöfte till Leksands IF Ishockey Ideell förening om
maximalt 8 miljoner kronor. Som motprestation lämnade Leksands IF LRFhallen (idag Weda skog arena) som säkerhet.
Leksands IF har efter borgenslöftet 2012 tagit lån och investerat i en ny
betongplatta som förbättrat driftsekonomin och minskat energiåtgången i
Tegera arena. Efter ansökan från Leksands IF beslutade kommunfullmäktige
den 19 februari 2018, § 7, att bevilja ändrade villkor för tidigare lämnat
borgenslöfte till Leksands IF Ishockey ideell förening om 8 miljoner kronor
(KF 2012-11-26, § 108) till att avse åtgärder som förbättrar driftsekonomin
avseende fastigheten Tegera arena genom minskade driftskostnader, lägre
energiförbrukning, högre säkerhet, bättre arbetsmiljö och/eller minskad
belastning på miljö och klimat. Borgenslöftet gäller till och med den 31
december 2025.
Kommunstyrelsen fattade borgensbeslut om 8 miljoner kronor den 7 juni
2018 (§89) i enlighet med borgenslöftet.
Den 3 juni 2020 inkom Leksand IF ishockey Ideell förening med en begäran
om att återutnyttja beviljat borgenslöfte upp till 8 miljoner kronor.
Nuvarande åtagande uppgår till ca 6,5 miljoner kronor. I enlighet med
tidigare beslut ska ingen borgensavgift utgå.
Den i förtid avslutade säsongen och det nya ekonomiska läget för föreningen
till följd av Covid-19 samt kostnaderna för att återuppbygga Weda skog
arena efter den anlagda branden har påverkat föreningens likviditet.
Leksands Sparbank har därför beslutat att bevilja Leksands IF Ishockey
ideell förening amorteringsfrihet under perioden september 2020 till
september 2021. Bottenlånet i Swedbank påverkas inte utan kommer tills
vidare amorteras i enlighet med beslutad plan. Så som borgengivare ska
amorteringsfriheten godkännas av Leksands kommun.
Sektorns bedömning
För att Leksands IF ska kunna ta lån utifrån lämnat borgenslöfte kräver
banken ett förnyat borgensbeslut. Ett liknande beslut om att nyttja kommunal
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borgen togs av KS 2013-04-08, § 54, och KS 2018-06-07 § 89. Det aktuella
förslaget till beslut här är i stort formulerat i enlighet med bankens förslag.
Det aktuella beslutet kräver ingen särskild finansiering och får sägas vara en
verkställighetsåtgärd i förhållande till det beslut om borgensåtagande som
kommunfullmäktige redan beslutat om.
Avdelningen bedömer att även att bankens beslut att bevilja
amorteringsfrihet bör godkännas. Omständigheterna med branden i
Drömmarnas arena och Weda skog arena där det så kallade åldersavdraget
från försäkringen gör att föreningen får bekosta en stor del av
återuppbyggnaden själv, i kombination med effekterna av Covid-19 har
inneburit ändrade ekonomiska förutsättningar för föreningen. Uppbyggnaden
av Weda kommer innebära en bättre driftsekonomi och minskade
renoverings- och underhållskostnader på sikt. Amorteringsplanen, som
sträcker sig fram till 2035, med höjda amorteringar kommande år är
realistisk och avdelningen stödjer bankens bedömning.
Sammantaget tryggar och säkrar detta beslut det hyresavtal som kommunen
har för istid för elever, föreningar och allmänheten.
Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2020-08-17,
§ 38
Tjänsteutlåtande daterat 2020-07-20
Skrivelse från Leksands IF Ishockey, inkommen 2020-06-03
Amorteringsplan
Kommunstyrelsens beslut
1. Den av kommunfullmäktige redan beviljade borgen på 8 000 000 kronor
får nyttjas som säkerhet för kredit om 8 000 000 kr som Leksands IF
Ishockey ideell förening, org.nr. 883200-2078, ska uppta i Leksands
Sparbank. Borgensåtagandet är tidsbegränsat till 2025-12-31. Syftet med
krediten stämmer överens med kriterierna för borgenslöftet som
kommunfullmäktige tidigare har beslutat om (dnr 2018/39).
2. Godkänna amorteringsfrihet på lånet i Leksands Sparbank under
september 2020 till september 2021.
3. Utse kommundirektör Göran Wigert att underteckna/firmateckna
borgenshandlingarna, godkännandet av tillfällig amorteringsfrihet,
justerad amorteringsplan (bilaga 3) i avtalet mellan Leksands kommun
och Leksands IF samt Leksands IF fastighets AB.
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Beslutet skickas till
Leksands IF ideell förening
Leksands Sparbank
Kommundirektör Göran Wigert
Ekonomichef Lotta Zakrisson, för vidarebefordran till övriga berörda inom
förvaltningen
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§ 64

Dnr 2020/796

Rapportering avseende förslag på effektiviseringar
inom den politiska organisationen
Beskrivning av ärendet
I anslutning till fullmäktiges beslut om budget 2020-2022 (KF 2019-10-14,
§ 64) uppdrogs fullmäktiges presidium att utreda effektiviseringar inom den
politiska organisationen.
I detta ärende redovisar presidiet hur uppdraget genomförts och vilka förslag
på effektiviseringar som presidiet avser att återkomma med i sak.
Bedömning
Uppdragets genomförande

Presidiet har enligt fullmäktiges arbetsordning bland annat i uppgift att ha
regelbundna kontakter med fullmäktiges gruppledare och ansvara för de
övergripande demokratifrågorna i samverkan med representanter för
samtliga politiska partier som finns representerade i fullmäktige. Utifrån
detta har presidiet regelbundna så kallade gruppledarträffar dit alla partier är
inbjudna.
Med anledning av uppdraget av den 14 oktober 2019 har samtliga partier i
detta forum inbjudits att lämna förslag avseende
-

genomförande av utredningen,

-

underlag att beakta i utredningen, och

-

effektiviseringar av den politiska organisationen.

Presidiet har sett uppdraget som att vara inom befintlig organisationsprincip,
med det antal nämnder och utskott som finns idag. Inom ramarna för
uppdraget ser presidiet heller inte över frågor som har göra med
kommunstyrelsens eller andra nämnders interna styrdokument, så som
delegeringsordningar.
Presidiets förslag till åtgärder

Presidiet föreslår åtgärder avseende antalet ledamöter i fullmäktige och
kommunstyrelsen samt gällande utarbetande av framtida
arvodesbestämmelser. Dessa åtgärder beskrivs nedan.
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För att i sak fatta beslut om åtgärderna behöver dessa lyftas som egna
ärenden till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Detta på grund av att
det kräver ändrade eller nya styrdokument. I den utsträckning partier har
andra uppfattningar om lämpligheten i förslagen så finns då möjligheten till
att då lägga andra förslag. Presidiet avser således att i egna ärenden
återkomma i de respektive frågorna med förslag till beslut i sak.
Minskat antal förtroendevalda i kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen
En möjlig förändring som flera partier framfört rör storleken på särskilt
fullmäktige, men även kommunstyrelsen. Presidiet har därför sett över denna
fråga.
Leksands kommun har idag 49 ledamöter, medan kommunallagens
minimiantal för en kommun av Leksands storlek är 31 ledamöter. I jämfört
med andra kommuner i Dalarna och andra jämförbara kommuner i Sverige
har Leksand ett stort fullmäktige relativt antalet röstberättigade kommunen.
Många kommuner, flera i Dalarna, ligger på kommunallagens miniminivåer
för respektive kommun.
Det finns flera aspekter att beakta när det gäller att välja lämpligt antal
ledamöter i fullmäktige. Kommunallagen sätter vissa rättsliga ramar, men i
övrigt är det en avvägning utifrån möjligheterna till delaktighet och
inflytande, effektiva möten och naturligtvis även ekonomiska aspekter. Även
om demokratins villkor inte gärna mäts i kronor är det ofrånkomligen så att
fler ledamöter leder till ökade kostnader i arvoden.
Graden av delaktighet och inflytande är på många vis avhängig närhet och
personliga kontakter. Tillgängligheten till förtroendevalda har betydelse för
detta. Hur väl demokratin fungerar kan dock inte utläsas endast utifrån hur
många röstberättigade det går per ledamot. Enligt presidiets bedömning är
kommunfullmäktiges och partiernas arbetssätt och dess ansträngningar att
informera och hålla sig informerade viktigare än det exakta antalet ledamöter
i fullmäktigeförsamlingen eller kommunstyrelsen. Det är i hög grad en lokal
partipolitisk fråga också – hur partierna arbetar, hur representativiteten ser ut
bland de valda och hur dialogen mellan medborgarna och de valda
representanterna fungerar.
Enligt presidiets bedömning finns det utrymme att minska antalet
förtroendevalda i fullmäktige och kommunstyrelsen. Även ett fullmäktige
som minskas till 41 ledamöter eller färre utgör ett stort fullmäktige i
förhållande till kommunallagens bestämmelser och många andra kommuner.
Även kommunstyrelsen kan minskas med ett antal mandat. Detta utgör en
effektivisering med minskade arvodeskostnader utan att det, enligt presidiets
bedömning, medför effekter av betydelse för demokratin i Leksand.
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Ett beslut om minskat antal ledamöter i fullmäktige kan tidigast tillämpas
från nästa ordinarie val till kommunfullmäktige. Även ett minskat antal
ledamöter i kommunstyrelsen träder lämpligen och i kraft anslutning till att
en kommun ny kommunstyrelsen ska tillträda efter valet 2022.
Presidiet föreslår således följande åtgärder:
-

Minska antalet ledamöter i fullmäktige till i vart fall 41 ledamöter.
Detta ska tillämpas från och med nästa mandatperiod.

-

Minska antalet ledamöter i kommunstyrelsen till i vart fall 13
ledamöter. Detta ska tillämpas från och med nästa mandatperiod.
Antalet ledamöter i utskotten och övriga nämnder ska fortsatt vara
som idag.

Arvoden
I kontakterna med partierna har vissa synpunkter eller frågor gällande nivåer
och konstruktionen för arvoden till förtroendevalda framförts. Presidiet har
även haft att hantera en motion (dnr 2019/1188) som aktualiserar en
närliggande fråga.
Enligt presidiets bedömning bör grundprincipen när det gäller arvodesnivåer
vara att de läggs fast inför varje ny mandatperiod, eller i vart fall i anslutning
till att den börjar.
Presidiet ser det som lämpligt att inför nästa mandatperiod, innan valet 2022,
se över samtliga arvoden och att det finns en bred möjlighet för partierna att
lämna inspel i ett förslag innan detta bereds av kommunstyrelsen. Presidiet
avser därför att under hösten 2020 återkomma med ett förslag till direktiv för
en arvodesberedning (tillfällig fullmäktigeberedning) som ska tillsättas i god
tid innan nästa mandatperiod. Beredningen ska ha i uppdrag att bl.a. lämna
förslag på bestämmelser kring ersättning till förtroendevalda inför
mandatperioden 2022-2026. I arvodesberedningen ska alla partier i
fullmäktige vara representerade. Inom ramarna för denna beredning bör
samtliga arvoden och konstruktionerna för dessa ses över. Även partistödets
utformning och nivåer kan då också ses över, även om dessa inte utgör
arvoden.
Presidiets föreslår således följande:
-

Tillsätta en arvodesberedning (tillfällig fullmäktigeberedning) där
samtliga partier i fullmäktige är representerade.

Beslutsunderlag
Presidiets tjänsteutlåtande, daterat 2020-08-12
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna rapporteringen.
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Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 65

Dnr 2019/1188

Svar på motion om ersättningar till förtroendevalda
Beskrivning av ärendet
Vid fullmäktiges sammanträde den 14 oktober 2019 motionerade Jimmy
Karlsson (BP) om ersättningar till förtroendevalda. I motionen föreslås en
sänkning av arvodena för kommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd och
ordförandena i kommunstyrelsens utskott med 15 000 kronor.
Fullmäktige beslutade att uppta motionen och överlämna den till
kommunfullmäktiges presidium för hantering innan kommunstyrelsens
beredning.
Presidiet har valt att hantera motionen inom ramarna för det uppdrag som
fullmäktige beslutade om i anslutning till beslut om budget 2020-2022 (KF
2019-10-14, § 64). Presidiet uppdrogs genom beslutet att utreda
effektiviseringar inom den politiska organisationen.
Bedömning
Nu gällande bestämmelser om ekonomisk kompensation (arvoden) till
förtroendevalda i Leksands kommun (2019-2022) är antagna av fullmäktige
(KF 2018-12-11, § 47) att gälla från den 1 januari 2019, när den nya
kommunstyrelsen tillträde efter valet till fullmäktige 2018.
Enligt fullmäktiges presidiets bedömning bör grundprincipen när det gäller
arvodesnivåer vara att de läggs fast inför varje ny mandatperiod, eller i vart
fall i anslutning till att den börjar. De bör inte ändras under mandatperioden
om det inte finns särskilda skäl till detta.
Det är viktigt att den ekonomiska ersättningen för de politiska uppdragen på
ett rimligt sätt motsvarar det ansvar, tid och engagemang som de enskilda
uppdragen kräver. Det bör även beaktas möjligheten för personer i arbetlivet
att se ett politiskt uppdrag som ett likvärdigt alternativ till liknande arbete
samt även på något sätt följa lönenivåerna inom förvaltningsledningen.
Sammanfattningsvis måste den ekonomiska ersättningen sålunda upplevas
som rimlig och skälig av både förtroendevalda och allmänheten. Presidiet ser
inte att det idag finns skäl att ändra enskilda arvoden. De arvoden som
motionären berör ses inte som orimliga med hänsyn till det ansvar och de
förväntningar som uppdragen medför och skiljer sig inte väsentligen från
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genomsnittliga arvoden i Sverige för förtroendevalda vars uppdrag motsvarar
en betydande del av heltid.
Presidiet ser det dock som lämpligt att inför nästa mandatperiod, innan valet
2022, se över samtliga arvoden och att det finns en bred möjlighet för
partierna att lämna inspel i ett förslag innan detta bereds av
kommunstyrelsen. Presidiet avser därför att under hösten 2020 återkomma
med ett förslag till direktiv för en arvodesberedning (tillfällig
fullmäktigeberedning) som ska tillsättas i god tid innan nästa mandatperiod
för att utarbeta förslag till nästa mandatperiods förutsättningar. I
arvodesberedningen ska alla partier i fullmäktige vara representerade. Inom
ramarna för denna beredning bör inte endast arvoden för uppdragen som
motionären nämner ses över, utan även andra fasta arvoden och andra
sammanträdesrelaterade arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Även
partistödets utformning och nivåer kan då också ses över, även om dessa inte
utgör arvoden. Eventuella förslag om att inför nästa mandatperiod ändra
arvoden för enskilda uppdrag hanteras bättre inom ramarna för en sådan
beredning.
Med hänsyn till ovanstående är det därför fullmäktiges presidium bedömning
att motionen i det aktuella ärendet avslås.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-08-11
Yrkanden
Jimmy Karlsson (BP) yrkar bifall till motionen.
Ulrika Liljeberg (C) yrkar bifall till kommunfullmäktiges presidiums förslag
till beslut, som är att kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen
föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Avslå motionen.
Reservationer
Jimmy Karlsson (BP) reserverar sig mot ovanstående beslut till förmån för
eget yrkande.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justeras

Utdrag bestyrks

23

2(2)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-31
Kommunstyrelsen

§ 66

Dnr 2020/856

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1
§ socialtjänstlagen - individ- och familjeomsorgen
kvartal 4/2019 och kvartal 1/2020
Beskrivning av ärendet
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 § 6 punkten
socialtjänstlagen samt 28 § LSS.
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte
verkställts på nytt inom tre månader.
För 4 kvartalet 2019 samt kvartal 1, 2020 finns 8 ej verkställda beslut att
rapportera.
Ärende 1 – pojke
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktfamilj (Enligt 4 kapitlet 1 §
socialtjänstlagen)
Datum för gynnande beslut: 2019-04-11
Ärende 2 – pojke
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktfamilj (Enligt 4 kapitlet 1 §
socialtjänstlagen)
Datum för gynnande beslut: 2019-04-11
Ärende 3 – flicka
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 §
socialtjänstlagen)
Datum för gynnande beslut: 2019-06-14
Ärende 4 – pojke
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktfamilj (Enligt 4 kapitlet 1 §
socialtjänstlagen)
Datum för avbrott i verkställighet: 2019-05-24
Ärende 5 - pojke
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Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktfamilj (Enligt 4 kapitlet 1 §
socialtjänstlagen)
Datum för avbrott i verkställighet: 2019-08-01
Ärende 6 – pojke
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktfamilj (Enligt 4 kapitlet 1 §
socialtjänstlagen)
Datum för gynnande beslut: 2019-07-01
Ärende 7- pojke
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 §
socialtjänstlagen)
Datum för gynnande beslut: 2018-10-10
Ärende 8- pojke
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 §
socialtjänstlagen)
Datum för avbrott i verkställighet:2019-06-06
Beslutsunderlag
Utdrag ur individnämndens sammanträdesprotokoll, daterat 2020-06-16,
§ 116
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-06-15
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna rapporteringen.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 67

Dnr 2020/857

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1
§ socialtjänstlagen - biståndshandläggningen kvartal
1/2020
Beskrivning av ärendet
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 § 6 f punkten
socialtjänstlagen samt 28 § LSS.
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte
verkställts på nytt inom tre månader.
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis.
För 1 kvartalet 2020 finns inga ej verkställda beslut att rapportera.
Beslutsunderlag
Utdrag ur individnämndens sammanträdesprotokoll, daterat 2020-06-30,
§ 101
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-05-11
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna rapporteringen.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 68

Dnr 2020/922

Anmälan av ordförandebeslut – Möjlighet till fjärr- och
distansundervisning på Leksands gymnasium och i
grundskolan
Beskrivning av ärendet
Med anledning av den pågående coronapandemin har inför skolstarten,
hösten 2020, frågan om skolskjuts (grundskolan) och elevresor (gymnasiet)
aktualiserats. Dalatrafik planerar, utifrån Folkhälsomyndighetens
rekommendationer, för en maximal beläggning på 50 % inom
kollektivtrafiken. Resenärer ska hålla fysiskt avstånd genom att vartannat
säte ska vara tomt. Även om Dalatrafik sätter in extra bussar är det stor risk
att antalet platser inte kommer kunna täcka behovet vid den högtrafik som
uppstår vid skoldagens start och slut. För Leksands del rör det sig om att
dessa sammanfaller i både tid och rum. Leksands gymnasium och
Sammilsdalskolan har båda samma starttid 8.00 och majoriteten av eleverna
kommer att gå av vid samma hållplats.
Leksands kommun har med anledning av detta behövt vidta förebyggande
åtgärder för att om möjligt bidra till att minska trycket vid högtrafik och på
så vis avlasta kollektivtrafiken.
Sektorns bedömning är att Leksands gymnasium och grundskolan under
rådande situation behöver möjlighet att kunna besluta om att bedriva fjärroch distansundervisning för en klass när förutsättningarna medger det. Det
innebär att vid undervisning med praktiska inslag som t.ex. provtillfällen,
idrott, laborationer och yrkesämneskurser kommer eleverna att ha fysisk
undervisning på plats. Förhoppningsvis kan ändå en betydande andel av
gymnasiets och högstadiets 570 skolkortsberättigade elever vara hemma
spridd över veckan.
Med anledning av att frågan har varit brådskande och kommunstyrelsens
sammanträde inte kunnat avvaktas beslutade kommunstyrelsens ordförande
att Leksands gymnasium samt grundskolan i Leksand får bedriva fjärr- och
distansundervisning när förutsättningarna så medger det under läsåret
2020/21. Verksamheten har ansvar för när detta kan vara lämpligt.
Vid dagens sammanträde redovisar ordföranden för det fattade beslutet.
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Beslutsunderlag
Ordförandebeslut, daterat 2020-08-05
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-08-03
Förordning (2020:732) om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning
på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss
smitta
Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna redovisningen av ordförandebeslutet.
Beslutet skickas till
Ulrika Liljeberg (C)
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§ 69

Dnr 2013/1046

Anmälan av ordförandebeslut - yttrande till Mark- och
miljödomstolen
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige i Leksands kommun beslutade den 25 november 2019,
dnr 2013/1046, att anta detaljplan för Åkerö brofäste (Åkerö 19:4 m.fl.),
Järnavägen-Insjövägen i Leksands kommun. Detta beslut har överklagats till
Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt (mål nr P 179-20).
Kommunen har beretts möjligheten att yttra sig över inkomna
överklaganden. Kommunen har även tagit del av beslut från Mark- och
miljödomstolen att avvisa del av inkomna överklanden. Kommunen bemöter
de inkomna överklaganden som avvisats av Mark- och miljödomstolen.
Med hänsyn till att frågan om att avge yttrande varit brådskande och att
sammanträde för kommunstyrelsen inte kunnat avvaktas, beslutade
kommunstyrelsens ordförande i ärendet.
Vid dagens sammanträde redovisas beslutet.
Beslutsunderlag
Ordförandebeslut, daterat 2020-07-01
Underrättelse 2020-06-09, från Mark- och miljödomstolen
Protokoll 2020-06-18 med beslut från Mark- och miljödomstolen
Överklagande från Åkerö byalag samt överklagande
Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna redovisningen av ordförandebeslutet.
Beslutet skickas till
Ulrika Liljeberg (C)
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§ 70

Dnr 2020/19

Anmälan av fattade delegeringsbeslut
Beskrivning av ärendet
Kommunallagen föreskriver att en nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en
ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på
nämndens vägnar i ett visst ärende eller viss grupp av ärenden.
Beslut som fattas med ovanstående stöd ska återrapporteras till nämnden.
Härmed återrapporteras följande delegationsbeslut:
Sektor samhällsutveckling
Sektorchef
- Beslut om delvis avslag på begäran om utlämnande av allmän handling,
2020-06-26 dnr 2019/160
Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare och
bostadsanpassare
-

Bostadsanpassningsärenden enligt bostadsanpassningslagen juli 2020

-

Byggärenden enligt plan- och bygglagen juli 2020

Miljöchef och miljöinspektörer
-

Tillsynsärenden enligt livsmedelslagen och miljöbalken juli 2020

Trafik
-

Parkeringstillstånd juli 2020

-

Trafik tillstånd blomlådor, dnr 2020/776

-

Trafik - yttrande tillstånd om begagnande av offentlig plats
(A341.567/2020), Adnan Livs, dnr 2020/816

-

Trafik - transportdispens bred transport, dnr 2020/815

-

Trafik – yttrande tillstånd. Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och
lokala föreskrifter. Löptävling, halvmaraton '' öppet lopp'', Tällberg A356.514/2020, dnr 2020/854

-

Trafik - yttrande tillstånd. Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och
lokala föreskrifter. Posttrampet 2020, dnr 2020/778
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-

Trafik - yttrande transportdispens, dnr 2020/870

-

Trafik yttrande tillstånd. Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och
lokala föreskrifter. Byggställning. A363.422/2020, dnr 2020/861

-

Trafik yttrande tillstånd. Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och
lokala föreskrifter. Walk of Pain motionslopp - A379.713/2020, dnr
2020/890

Sektor verksamhetsstöd
- Administrativ chef – Rättidsprövning vid överklagan av bygglov,
2020-07-30-2020-07-31, dnr 2019/136
Personalärenden
- Personalärenden enligt lista 2020-06-01---2020-06-30
-

Personalärenden enligt lista 2020-07-01---2020-06-31

Utskotten
- Delegationsbeslut av utskottet för samhällsbyggnad enligt
sammanträdesprotokoll daterat 2020-07-02
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av kommunsekreterare Björn Arrias, daterat 2020-08-17
Delegeringslistor och protokoll
Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna redovisning av de delegationsbeslut som förtecknas i protokoll
och listor per den 17 augusti 2020.
Beslutet skickas till
Administrativ service
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§ 71

Kommunstyrelsens ordförande informerar
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande, Ulrika Liljeberg (C), informerar om bland
annat följande:
-

En ny uthyrningspolicy har tagits fram för beslut i styrelsen för
Leksandsbostäder AB.

-

Dala Energi AB har genomfört en nyemission. Kommunen har inte
deltagit.

-

Kommande möten med Dalarnas kommunförbund och dess möten med
Beredningen för Dalarnas utveckling (BDU). Inom Dalarnas
kommunförbund samordnas nu också förslag till remissyttranden
avseende bland annat Arbetsförmedlingens lokala kontor och
hastighetsbegränsningar på vägar där staten är väghållare.

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
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